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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/A.1: 

MsZ v Krompachoch volí návrhovú komisiu  v zložení poslanci MsZ: 

predseda   -  Slávka ŠMIDOVÁ 

členovia  -  Eva      DERDÁKOVÁ 

     Ľuboš  ONTKO 

      

      

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.1: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
program zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachy dňa 17. júna  2020. 

V Krompachoch 17. júna  2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.2: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
plán opráv nebytových priestorov na rok 2020. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.3: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
Rozpočtové opatrenie č. 5: 

úprava rozpočtu v kapitálových výdavkoch v čiastke 25.000,00 EUR presunom finančných 

prostriedkov v rámci Programu 1., Podprogramu 1.2., Prvku 1.2.1. Investičné akcie  z položky 

Parkovisko pri BD Hlavná č. 35, 36 (-25.000 €), na položku Rekonštrukcia kanalizácie 

(+2.000 €) a Rekonštrukcia MK Cintorínska (+23.000 €)  
 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.4: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

predloženie Žiadosti o poskytnutí príspevku za účelom realizácie projektu „Denný stacionár 

v meste Krompachy“ v rámci výzvy IROP-CLLD-P826-512-003,  

 ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 

rozvoja mesta; 

 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 3.840,00 €; 

 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.5: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

spôsob predaja majetku mesta - stavby súp. číslo 315, stojacej na parcele C-KN 493/7, vrátane 

zastavaného pozemku, parcela C-KN 493/7, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 624 m2 

zapísaných v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy (budova gynekologicko – pôrodníckeho 

oddelenia nemocnice v Krompachoch) podľa zák. č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení formou:  

formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom č. 9/2020 zo dňa 30.01.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Faithom, PhD., 

Jánošíkova č. 2, 040 01 Košice vo výške 356.000,- EUR Nemocnici Krompachy spol. s r.o., 

Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy.  
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Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že uvedená nehnuteľnosť je predmetom 

Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 27.06.2008 uzatvorenej medzi Mestom Krompachy ako 

prenajímateľom a Nemocnicou Krompachy spol. s r.o. ako nájomcom výlučne na účely 

poskytovania zdravotnej starostlivosti a vykonávania činnosti bezprostredne spojených 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nemocnica Krompachy spol. s r.o. realizuje 

investíciu z prostriedkov Európskej únie do rozvoja nemocnice, konkrétne budovy 

gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Nakoľko žiadateľom o NFP bola Nemocnica 

Krompachy spol. s r. o., technické zhodnotenie budovy bude vlastníctvom Nemocnice 

Krompachy, spôsob predaja budovy formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa je 

relevantný. 

Spôsob predaja formou uplatnenia prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo MsZ v 

Krompachoch trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.6: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zníženie nájomného o 40 % (na základe poslaneckého návrhu poslankyne Derdákovej) za 2 

mesiace (marec, apríl 2020) v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta s účelom využitia 

obchody a služby, z dôvodu uzavretia prevádzok na základe prijatých opatrení vlády, 

v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19, na základe žiadosti 

predloženej nájomcom. Ide o prevádzky v Dome kultúry, v objekte M. Šprinca, nebytové 

priestory v bytovom dome na Námestí slobody č. 20, a SNP č. 1, nebytový priestor na Starej 

ceste č. 7, chata Vápenec a šatne pre FK Pokrok.    

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.7: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

podmienky pre zníženie nájomného: 

- predloženie písomnej žiadosti nájomcu do 15.07.2020, 

- predloženie všetkých relevantných dokladov, ktoré si vyžaduje platná legislatíva – zákon 

č.71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov 
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a o doplnení zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19,  

- doloženie čestného vyhlásenia nájomcu, v ktorom bude uvedený presný termín - obdobie 

uzatvorenia prevádzky, 

- nájomca musí mať uhradené nájomné splatné k poslednému dátumu kedy je nájomné v zmysle 

zmluvy splatné 

- nájomca musí mať uhradené všetky finančné záväzky voči mestu vrátane nájomného 

splatného k poslednému dátumu kedy je nájomné v zmysle nájomnej zmluvy splatné. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.8: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

dofinancovanie projektu „Krompachy - Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu na 

pavilón základnej školy na ul. SNP “ z vlastných finančných zdrojov vo výške:  

122.568,86 EUR. 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.9: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Záverečný účet mesta Krompachy a celoročné hospodárenie mesta za rok 2019 podľa     ust. § 
16 ods. 10 zákona 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov  uzatvára ho týmto výrokom : 

 

celoročné hospodárenie bez výhrad 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.10: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Prebytok hospodárenia zistený podľa § 2 písm. b)  a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona          č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy   v znení neskorších zmien 

a predpisov vo výške 700.876 EUR EUR a zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 

písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 31.678 EUR, upravené 

v zmysle § 16 ods. 6  zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy 

v znení neskorších zmien a predpisov o nevyčerpané  účelovo určené prostriedky poskytnuté 

zo ŠR t.j. cudzie prostriedky, ktoré sú pri usporiadaní prebytku z rozpočtu vylúčené vo výške 

351.586,59 EUR a finančné zábezpeky na účtoch mesta vo výške 75.899,47 EUR. 

V Krompachoch 17. júna 2020 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.11: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 305.068 EUR na tvorbu rezervného 

fondu. 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.12: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
poplatok vo výške 70,80 EUR za rok 2019 na účte sociálneho fondu ako výdavok         

sociálneho fondu. 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.13: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 
úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova ul. Krompachy: 

1. Materská škola z hodnoty 179 413,99 € na hodnotu 184 478,99 € 

                 Materská škola     

 Schválený Schválený  Návrh  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet po úprav. úpravy upravený 

41 dotácia z mesta 180 535 166 770 5 065 171 835 

111 predškoláci - dotácia od štátu 4 200 4 318 0 4 318 

131 J presun z predchádz. roka 

predškoláci 0 2 405,99 0 2 405,99 

72 vlastné príjmy 5 920 5 920 0 5 920 

spolu  190 655 179 413,99 5 065,00 184 478,99 

     

Ukazovatele hlavných kategórií:     

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania         111 723,00   

620  Odvody do poistných fondov                               39 763,00   

630  Tovary a služby  32 492,99   

640  Bežné transfery   500   

Spolu  184 478,99     
2. Školský klub detí z hodnoty 37 387,00 € na hodnotu 40 067,00 € 

          ŠKD     
 

Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  37 027 33 887 2 680 36 567 

72 vlastné príjmy 5 120 3 500 0 3 500 

spolu 42 147 37 387 0 40 067 

Ukazovatele hlavných kategórií:     

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            28 359,00   

620  Odvody do poistných fondov                              9 740,00   

630  Tovary a služby  1 818,00  
 

640  Bežné transfery  150,00  
 

Spolu  40 067,00   
 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.14: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Základná škola Zemanská 

1. Školský klub detí z hodnoty 34 928,00 € na hodnotu 35 712,00 € 

     ŠKD Schválený Schválený Návrh na Spolu 

Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta  32 728 29 808 784 30 592 

72 vlastné príjmy 5 120 5 120 0 5 120 

spolu 37 848 34 928 784 35 712 

Ukazovatele hlavných kategórií:  v €   

610   Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania            21 096,00   

620  Odvody do poistných fondov                              7 364,00   

630  Tovary a služby  7 252,00   

Spolu  35 712,00   
V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.15: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

úpravu rozpočtu Materská škola Hlavná 3 
1.  Predškolská výchova 

                     z hodnoty 299 917,00  € na hodnotu 305 369,00 € 

     Predškolská výchova     

 Schválený Schválený Návrh na  Spolu 

Zdroj financovania rozpočet po úpravách úpravu upravený 

41 dotácia z mesta 306 557 284 297 5 452 289 749 

111 predškoláci 5 410 5 700 0 5 700 

72 vlastné príjmy  9 920 9 920 0 9 920 

spolu 321 887 299 917 5 452 305 369 

Ukazovatele hlavných kategórií:  v €   

610    Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 193 345,00   

620    Odvody do poistných fondov   69 490,00   

630    Tovary a služby   40 239,00   

640    Bežné transfery    2 295,00   

Spolu  
305 369,00   

V Krompachoch 17. júna 2020 
          

        Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.16: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Krompachy na II. polrok 2020 s doplnením 

na základe poslaneckého návrhu poslanca Dáriusa Dubiňáka vykonať kontrolu v školských 

jedálňach pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.   

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/B.17: 

MsZ v Krompachoch schvaľuje: 

zmenu plánu investičných akcií projekčná a realizačná činnosť na rok 2020 

 

A/ Zrušenie C1: Realizácia stavieb - vlastné zdroje - KAPITÁLOVÉ výdavky 

Schválené dňa 12.02.2020 uznesením č. 17/C.6 

Názov investičnej akcie 

Predpokladané 

finančné 

náklady 

KAPITÁLOVÉ 

/€/   

1 Rekonštrukcia kanalizácie 15 000,00 € 

2 Úprava komunikácie z Cintorínskej 61 460,41 € 

3 Parkovisko medzi blokmi 35 a 36 24 242,77 € 

Spolu 100 703,18 € 

   

B/ schvaľuje C1: Realizácia stavieb - vlastné zdroje - KAPITÁLOVÉ výdavky 

Upravený rozpočet 

Názov investičnej akcie 

Predpokladané 

finančné 

náklady 

KAPITÁLOVÉ 

/€/   

1 Rekonštrukcia kanalizácie 16 403,50 € 

2 Úprava komunikácie z Cintorínskej 84 299,68 € 

Spolu 100 703,18 € 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.1: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2019. 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.2: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

prehľad opráv – objekt NZZ Štúrova 6,  Krompachy  v rokoch 2009 – 2020. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.3: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 13.02.2020  – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – 

granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 77.489 EUR, navýšením finančných 

prostriedkov v položke Granty a transfery – školstvo prenesené kompetencie a v položke 

bežných výdavkov Prenesené kompetencie - školstvo (Program 8, Podprogram 8.1. Prenesené 

kompetencie – úprava na základe oznámenia OÚ Košice. 
 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.4: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 19.02.2020 – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – 

granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 35 EUR, navýšením finančných prostriedkov 

v položke Granty a transfery – školský úrad a v položke bežných výdavkov Prenesené 

kompetencie - školstvo (Program 8, Podprogram 8.3. Spoločný školský úrad) – školský úrad 

plat. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.5: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 20.02.2020  – úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov – 

granty a transfery a bežných výdavkov v čiastke 23.606 EUR, navýšením finančných 

prostriedkov v položke 450 cudzie prostriedky z predchádzajúcich rokov – školstvo 

prenesené kompetencie a v položke bežných výdavkov Prenesené kompetencie - školstvo 

(Program 8, Podprogram 8.1. Prenesené kompetencie – úprava na základe nepoužitých 

finančných prostriedkov z roku 2019. 
 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.6: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 17.6.2020  – úprava rozpočtu na základe schváleného 

záverečného účtu za rok 2019 - úprava v rámci finančných operácií a bežných a kapitálových 

výdavkov v čiastke 53.794,93 EUR –zapojenie zostatku účelovo určených cudzích finančných 

prostriedkov z predchádzajúceho roka nezapojených do rozpočtu mesta. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.7: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.8: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k Návrhu záverečného účtu mesta Krompachy 

za rok 2019. 

V Krompachoch 17. júna 2020 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.9: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

dôvodovú správu k Doplnku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 

o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/C.10: 

MsZ v Krompachoch berie na vedomie: 

správu pre MsZ o výsledku kontroly:  

- rozpočtového hospodárenia pri čerpaní finančných prostriedkov v hotovosti – realizované cez 

hlavnú pokladňu.  

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/D.1: 

MsZ v Krompachoch ruší: 

Uznesenie č. 18/D.10-2 zo dňa 6.5.2020, ktorým MsZ v Krompachoch schválilo: 

spôsob predaja majetku uvedeného v bode 1. tohto návrhu (podľa zák. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení) formou:  

priameho predaja najmenej za cenu vo výške 356.000,. EUR, t.j. ceny všeobecnej hodnoty 

nehnuteľností stanovenej podľa osobitného predpisu - znaleckým posudkom č. 9/2020 zo dňa 

30.01.2020 vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Faithom, PhD., Jánošíkova č. 2, 040 01 

Košice.  

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/E.1: 

MsZ v Krompachoch uznáša sa: 

podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na  Doplnku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 1/2019 

o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/F.1: 

MsZ v Krompachoch určuje: 

v súlade s § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

pracovný čas hlavného kontrolóra Mesta Krompachy, ktorý bude zvolený na funkčné obdobie 2020 

– 2026, v dĺžke 37,5 hodín týždenne, t.j. na pracovný úväzok 100%. 
 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/G.1: 

MsZ v Krompachoch vyhlasuje: 

v súlade s §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) voľbu  hlavného kontrolóra Mesta Krompachy na deň 
19. augusta 2020. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/H.1: 

MsZ v Krompachoch konštatuje: 

že uchádzač musí spĺňať: 

a) kvalifikačný predpoklad podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - 

ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,  

b) požiadavky podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898867&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2959742&f=3
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/I.1: 

MsZ v Krompachoch stanovuje: 

spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Krompachy a náležitosti prihlášky 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra takto: 

a) voľba hlavného kontrolóra Mesta Krompachy sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov na 

zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krompachoch; 
b) náležitosti písomnej prihlášky: 

- osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe 

§ 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, ako aj kontaktné údaje (telefón, prípadne e-

mail), 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,  

- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie kópie 

dokladov doplňujúcich vzdelanie a spôsobilosti,  

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

- písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel 

vykonania voľby hlavného kontrolóra v mestskom zastupiteľstve;  

c) termín doručenia prihlášky: do 05.08.2020 do 16:30; 

d) miesto a spôsob doručenia prihlášky: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi  

doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Krompachoch, Námestie 

slobody 1, 053 42 Krompachy. Zalepenú obálku označiť textom: „Voľba hlavného 

kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ ; 

e) posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov mestského 

zastupiteľstva, ktorá najneskôr do 07.08.2020 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých 

uchádzačov; 

f) ako kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia 

kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky  a včas podajú prihlášku; týmto kandidátom 

Mestský úrad v Krompachoch zašle poštou pozvánku na voľbu hlavného kontrolóra 

najmenej sedem dní pred jej konaním;  

g) každý z kandidátov má právo najviac 5-minútového vystúpenia pred mestským 

zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí. 

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 
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UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/J.1: 

MsZ v Krompachoch menuje:  

komisiu pre overenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov 

na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Krompachy v zložení: 

predseda: Ing. Dárius Dubiňák 

členovia: Igor Jendruch 

  Ing. Ľuboš Ontko 
 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

UZNESENIE č. 20 zo zasadania Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch, konaného dňa 17. júna 2020 
 

 
MsZ v Krompachoch prijalo uznesenie č. 20/K.1: 

MsZ v Krompachoch žiada: 

Mestský úrad v Krompachoch zabezpečiť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra 

na úradnej tabuli Mesta Krompachy a spôsobom v mieste obvyklým - zverejnením na webovej 

stránke Mesta Krompachy, v Krompašskom spravodajcovi a mestským rozhlasom v termíne 

podľa §18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení.  

 

V Krompachoch 17. júna 2020 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

    primátorka mesta 

 

 

 


